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Poslanci po prerokovaní zobrali na
vedomie: Plnenie úloh z uznesení,
pripomienky zo zasadnutí MsZ, šesť
správ hlavného kontrolóra o kontrolnej
činnosti za rok 2005, o kontrole do-
držiavania zásad o hospodárení s ne-
bytovými priestormi vo vlastníctve
mesta, o kontrole výdavkov na odme-
ny na základe dohôd o vykonaní prá-
ce, o kontrole kapitálových príjmov za
rok 2005, o následnej finančnej kontro-
le CVČ Dúha Strážske, o následnej
finančnej kontrole ZUŠ Strážske, ďalej
správu za rok 2005 o nakladaní s ko-
munálnymi a drobnými stavebnými od-
padmi, správu ústrednej inventarizač-
nej komisie z vykonania inventarizácie
majetku a záväzkov mesta za rok
2005 s pripomienkami.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
Pozmeňovací návrh finančnej komisie
k návrhu rozpočtu na rok 2006 na-
sledovne: a) v príjmovej časti zvýšiť
(položka 312001) - zo štátneho roz-
počtu školstvo o 217 tis. Sk - zo sumy
15 052 tis. Sk na sumu 15 269 tis. Sk,
b) vo výdavkovej časti zvýšiť  (položka
641 006) pre základnú školu o 200 tis.
Sk na sumu 15 269 tis. Sk, c) vo vý-
davkovej časti zvýšiť (v oddieli 09.5.
02) CVČ položku 611 mzdy o 17 tis. Sk
sumu 778 tis. Sk, d) vo výdavkovej
časti zvýšiť (oddiel 09.1.2.1) - Základ-
né vzdelávanie s bežnou starostlivos-
ťou položke 641 006 školský klub detí
o 278 tis. Sk zo sumy 781 tis. Sk sumu
1059 tis. Sk, e) vo výdavkovej časti
znížiť položku 635 006 údržbu budov,
objektov v oddieli 01.1.1.6 údržbu bu-
dov, objektov v oddieli 01.1.1.6 obce o
čiastku 278 tis. Sk zo sumy 1 503 tis.
Sk na sumu 1 225 tis. Sk l Rozpočet
mesta Strážske na rok 2006 ako
vyrovnaný v celkovej výške  62 962 tis.
Sk v príjmovej aj vo výdavkovej časti.
Z toho: a) bežný rozpočtový ako pre-
bytkový vo výške 62 562 tis. Sk, pre-
bytok vo výške 4090 tis. Sk. Tento pre-
bytok sa použije na krytie schodku
kapitálového rozpočtu a čiastočnú
úhradu návratných zdrojov financova-
nia, b) kapitálový rozpočet ako schod-
kový vo výške 3290 tis. Sk, schodok
vo výške 2890 tis. Sk l Vyhodnotenie
preventívnych protipožiarnych kontrol
za rok 2005 l Plán preventívnych pro-
tipožiarnych kontrol na rok 2006 l Fi-
nančnú spoluúčasť mesta Strážske na
projekte SFZ Výstavba futbalových
mini-ihrísk 2004-2010 v celkovej výške
20% celkových nákladov l Členku re-
dakčnej rady Alenu Hordošovú l Pri-
delenie jedného bytu v U3 (výmena) l

Predĺženie 9 nájomných zmlúv v Che-
miku A s rôznymi termínmi od 1.3.
2006 do 1.8.2006 l Odpredaj časti po-
zemku parc. č. 405/1 vo výmere 30 m2
Družstevná ul., kat. územie Strážske,
pre Annu Dudovú, Strážske po vyhoto-

vení geometrického plánu, za cenu 70
Sk/m2 l Odpredaj pozemku parc. č.
64/1 vo výmere 218 m2, parc. č. 64/2
vo výmere 417 m2, parc. č. 64/3 vo vý-
mere 25 m2 a pozemok parc. č. 64/4
vo výmere 5 m2 v záhradkárskej osa-
de Sihoť, kat. územie Strážske, pre
Bc. Petra Mulíka a manž. Alenu, by-
tom Strážske, za cenu 5,50 Sk/m2 l

Príspevok na stravovanie dôchodcov
na 1 stravný lístok nasledovne: pri dô-
chodku do 6000 Sk príspevok 30 Sk,
pri dôchodku od 6001 Sk do 7000 Sk
príspevok 20 Sk, pri dôchodku od
7001 Sk do 8000 Sk príspevok 10 Sk
l Prenájom nebytového priestoru v
OD Laborec pre Petra Voroňáka,
Strážske, za účelom zriadenia predaj-
ne alkoholických a nealkoholických
nápojov, doplnkového sortimentu a
čerstvých vajec asi 113 m2 (po Invest
extra - Fragopolis) l Prenájom nebyto-
vého priestoru v OD Laborec pre Ing.
Jána Fedorišina, Staré, za účelom po-
skytovania služieb T-Mobil a kopírova-
cie služby 24 m2 z vnútra hlavného
vchodu (časť po Invest extra - Frago-
polis) l Prenájom nebytového priesto-
ru v OD Laborec pre Barmi, spol.
s.r.o., Chalúpku 3, Michalovce za úče-
lom prevádzkovania videopožičovne o
rozlohe 51 m2 (po drogérii) l Prená-
jom nebytového priestoru - garáže pre
Pavla Stacha v Chemiku II., Obchodná
ul. l Prenájom nebytového priestoru
predajne bicykle v OD Laborec pre A.
Čurmu s podlahovou plochou 70 m2
po bývalej predajni záhrad. a chova-
teľských potrieb s podlahovou plochou
41 m2 l Rozdelenie dotácie pre
športové oddiely na rok 2006 nasle-
dovne: futbalový oddiel 310 000 Sk,
kolkársky oddiel 50 000 Sk, volejba-
lový oddiel 45 000 Sk, bežecký oddiel
40 000 Sk, oddiel KaST 25 000 Sk,
turistický oddiel 40 000 Sk, cykloklub
Vihorlat 10 000 Sk, komisia športu a
TV 10 000 Sk, spolu 530 000 Sk.

Poslanci uložili tieto úlohy: Vyko-
nať zúčtovanie rozpočtových príjmov a
výdavkov uskutočnených počas roz-
počtového provizória so schváleným
rozpočtom mesta, vykonať rozpis
schváleného rozpočtu mesta na jed-
notlivé rozpočtové organizácie a prí-
spevkovú organizáciu v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta, vypracovať
vnútorné normy pre tvorbu a čerpanie
rozpočtu, novelizovať VZN č. 2/2005 o
podmienkach poskytovania dotácií
fyzickým a právnickým osobám, od-
strániť nedostatky zistené ÚIK pri vy-
konávaní inventarizácie za rok 2005.

Pred informáciami z komisií primá-
tor informoval o pripravovaných maj-
strovstvách Slovenska v cezpoľnom
behu v mestskom parku, o potrebe
urobiť výberové konanie na správcu
bytov. Nasledovala diskusia k mandát-

Pozvánka
Majstrovstvá SR v cezpoľ-

nom behu (krose) sa uskutoč-
nia v mestskom parku 1. apríla
2006 o 10.30 hod. Budú aj
sprievodné akcie, tombola, prí-
du televízie. Nuž, príďte aj vy
povzbudiť našich pretekárov.
Podrobnejšie informácie sú na
5. strane.                 - r -

Kurzy pokraèujú
V ZŠ pokračujú kurzy počítačovej

gramotnosti v rámci projektu Škola -
miesto pre všetkých v pondelok až pia-
tok od 14. hod. do 18. hod. (podrobne
sme písali v minulom čísle). Odborníci
vás naučia pracovať s počítačom a vy-
užívať internet. Prihláste sa na riaditeľ-
stve ZŠ.                          - r - 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom rokovalo 23. februára 2006.
Primátor mesta J. Tejgi po privítaní prítomných dal schváliť program
rokovania, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice z rokovania.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA

Správy hlavného kontrolóra
V minulom čísle pri technolo-

gickom spracovaní novín vypadol
text pod fotografiou na 2. strane. Na
snímke je A. Somoš pri voľbách do
VÚC vo volebnej miestnosti v CVČ.
Pri článku a fotografii nového chrá-
mu PCO chýbal titulok Kupola a
kríž. Za chyby nespôsobené redak-
ciou sa ospravedlňujeme. 

Program MsZ
23.3.2006 o 13. hod.

l Kontrola plnenia uznesení MsZ l

Riešenie pripomienok zo zasadnutia
MsZ l VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach - novelizácia l VZN
Trhový poriadok - novelizácia l Záve-
rečný účet mesta za rok 2005 l Roz-
bor hospodárenia MsPS za rok 2005 l
Informácia o činnosti MsP l Komisie a
interpelácie poslancov l Rôzne l Zá-
ver

OZNAM
MsÚ v Strážskom oznamuje ob-

čanom mesta, že miestne dane a
poplatok (daň z nehnuteľnosti a po-
platok TKO) sa platia v pokladnici
mestského úradu č.d. 5 v stránko-
vých dňoch iba na základe predlo-
ženého platobného výmeru. Neza-
budnite preto doniesť doručené vý-
mery so sebou!

Mesto Strážske ponúka 
v centre mesta na prenájom nebytové
priestory:
Dvojúčelové zariadenie slúžiace aj
ako kryt CO

Podlahová plocha dvoch podlaží je
1 297 m2

Podlahová plocha na účel nájmu
976 m2
Nebytové priestory v OD Laborec
- na prízemí o výmere 113 m2
- na poschodí o výmere 69 m2
- na poschodí o výmere 13 m2
- na poschodí o výmere 30 m2
Nebytové priestory v Chemiku
o výmere 18 m2 a 10 m2 ako vedľajší
priestor

Ponuky zasielajte do 15.3.2006 na
kontaktnú adresu: Mestský úrad, Nám.
A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, tel.:
056/64 91 431, fax: 056/64 77 275 

nej zmluve a nájomnej zmluve kotolne,
ktoré má mesto podpísané s firmou
Domspráv, s. r. o. ,Michalovce, ďalej o
podpise zmluvy o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku z Minister-
stvom výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR a mestom Strážske na rekon-
štrukciu Domu kultúry a pripravova-
nom výberovom konaní na dodávateľa
rekonštrukcie, o  neúspešných výbero-
vých konaniach na riaditeľa CVČ a
problémoch s pripravovanou výstav-
bou čerpacej stanice PHM

Poslanci informovali o činnosti svo-
jich komisií, z ktorých väčšina požia-
daviek a návrhov bola schválená, boli
uložené úlohy a zrušené dva body mi-
nulých uznesení. Diskutovali o: problé-
moch rodín v hmotnej núdzi, bezdo-
movcoch a prípadnej pomoci pre tieto
skupiny našich obyvateľov, o návrhu
nových zmlúv pre nájomníkov v byto-
vom dome U-3,  o stavených úpravách
Mgr. Kamila Hajdučka nájomcu reštau-
rácie (Broadway clubu) a o výške fi-
nančnej čiastky na tieto úpravy v sú-
vislosti s postupom pri odpisovaní
týchto nákladov vo výške nájmu, o
možnosti výstavby prevádzky na likvi-
dáciu PCB látok v Chemku a. s, o
problémoch s kanalizáciou v meste,  o
žiadosti Ing. M. Patleviča o priestory
pod kultúrnym domom, ktoré sú v sú-
časnosti v prenájme skautov, o problé-
moch v mestskej telocvični,  o stavbe
resp. prevádzke M. Behúnovej pri
strednej škole

Z komisií odzneli informácie aj o
potrebe vypracovať koncepciu rozvoja
tepelnej energetiky do konca roku
2006, podmienkach výberového ko-
nania pre odpredaj materskej školy II.,
žiadosti Jednoty, s. d., o odkúpenie
pozemku, nových veľkokapacitných
kontajneroch na separovaný zber,
potrebe deratizácie z dôvodu premno-
ženia potkanov. prevádzkovaní sklá-
dok biologického odpadu začiatkom
sezóny.

V závere diskusie odzneli požia-
davky výstavby resp. zriadenia retar-
dérov na mestských komunikáciách
(Družstevná ulica), aktualizovať webo-
vú stránku mesta, vypracovať prehľad
neplatičov za nebytové priestory po
ukončení každého štvrťroka, pravidel-
ne informovať o súdnych konaniach,
informovať občanov, že v zmysle zá-
kona sa budú vykonávať protipožiarne
kontroly aj v rodinných domoch,  infor-
movať občanov, že biologický rozlo-
žiteľný odpad nepatrí do kontajnerov,
riešiť problém bezpečnosti premávky
na križovatke pri r.k. kostole, riešiť
osvetlenie úseku od železničného
priecestia smerom k Chemku, a. s. , o
bezplatnom prenájme športových prie-
storov pri spoločne organizovaných
akciách Klubu dôchodcov Strážske.

Rokovanie zastupiteľstva ukončil
primátor mesta.

Ing. V. Dunajčák, prednosta MsÚ 

Návrhy
Za účelom skvalitnenia procesu

tvorby cestovného poriadku Železnič-
ná spoločnosť Slovensko, a.s., Košice
očakáva možné podnety na úpravu
cestovných poriadkov jednotlivých
vlakov v budúcom cestovnom poriad-
ku platnom pre roky 2006/2007. Ná-
vrhy môžete dať na MsÚ v Strážskom
do 10. marca 2006 do 8. hodiny.
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V januári 2006 sa narodili dvaja chlapci, sobáše uzavreli dva snúbenecké
páry.

Jubilanti: Juraj Bača, Anton Adam, Ľuboslav Krochmal, Milan Andrejco, Bo-
žena Plišková, Galina Bačová, Jolana Tolvajová; Jozef Sidor, Ján Fal, Pavol
Dunca; Dušan Cisár, Emil Dzvoník, Otília Behajlová, Zuzana Bojková; Valerián
Duraník, Terézia Ihnátová; Aurélia Balková; Ján Sivčo; Michal Kolibab.

Vo februári 2006 sa narodili dve dievčatká a jeden chlapec.
Jubilanti: Ján Spievak, Marta Danková, Helena Goroľová, Miloslava Berilová,

Anna Grodecká; Vojtech Dankanin, Štefan Bočko, Štefan Molnár, Emília Mihaľ-
ková, Anna Škurková; Peter Dorica, Juraj Andrejko, Eva Titáková, Zuzana Boj-
ková; Ján Demjan, Anna Ohradzanská, Gabriela Grmolcová, Anna Makarová;
František Ihnát, Blažena Kačmárová, Mária Maťašová, Verona Lemešová, Anna
Rošková; Albína Sabanošová, Emília Švancarová; Anna Krauspeová.

Novorodencom, manželským párom a jubilantom srdečne blahoželáme. Do
ďalších rokov života im vinšujeme hlavne dobré zdravie, veľa lásky, šťastia a po-
koja!

V januári 2006 zomreli: Ľudovít Mazur, Milan Maceňko, Oľga Dunajčáková,
Mária Koščová, Anna Ihnátová. Vo februári 2006 zomreli: Metod Stanko, Emil
Voroňák. Venujme im tichú spomienku!

Čo hovorí štatistika za rok 2005: narodilo sa 49 detí (21 chlapcov, 28 dievčat).
V meste sa narodili dvojčatá, po prvýkrát sa narodili trojčatá.

Najčastejšie mená u dievčat Sára, Sofia, Nina, Barbora, Rebeka, u chlapcov
Marko, Tadeáš, Tobias, Samuel, Mário. Nie je výnimkou, že rodičia dajú svojim
deťom dve aj viac krstných mien: Mária Karolína, Eva Lucia, Emma Alexandra.

V meste Strážske manželstvo uzavrelo 18 snúbeneckých párov. V celom
matričnom obvode uzavrelo manželstvo 25 snúbeneckých párov.

Zomrelo 53 občanov, z toho 30 mužov, 23 žien.     - dag -

Spoloèenská rubrika

Sociálny poradca
Dôchodky po novom

Zásadnou zmenou, ktorú prináša návrh novely zákona o sociálnom poistení,
je nové prepočítanie starobných dôchodkov, ktoré boli ľuďom priznané podľa
starého zákona.

Kedy a ako dostanú ľudia dôchodky po novom:
dôchodcovia, ktorým sa penzia nanovo prepočíta, získajú nárok na nové dávky
od augusta tohto roku o prepočet netreba žiadať, Sociálna poisťovňa si sama vy-
typuje penzie a prepočíta. Ich prepočty by mala stihnúť do konca budúceho roka,
každému dôchodcovi však vyplatí peniaze spätne - za obdobie od augusta 2006. 

Sociálna poisťovňa automaticky upraví aj vdovské a vdovecké dôchodky - to-
to by mala stihnúť do konca januára 2007. Podať žiadosť do Sociálnej poisťovne
budú musieť len poberatelia invalidných dôchodkov, ktorí budú chcieť prehodno-
tenie zdravotného stavu podľa nových kritérií. Na príslušný úrad práce a sociál-
nych vecí budú musieť ísť ľudia, ktorí sa snažia získať minimálny dôchodok. So-
ciálna poisťovňa však sama pošle informáciu ľuďom, ktorých sa to týka a obo-
známi ich s celým postupom. Alena Hordošová, sociálny referent MsÚ

NAKLADANIE S ODPADMI V MINULOM ROKU
Zberať a separovať sa oplatí

Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území mesta Strážske v roku
2005, zabezpečoval Mestský podnik služieb mesta Strážske (ďalej MsPS) na zá-
klade zriaďovateľskej listiny.

V roku 2005 bolo v meste vyprodukovaných a na skládke Pláne zneškod-
nených celkom 1 395 ton zmesového komunálneho odpadu, čo je v porovnaní s
rokom 2004 menej o 30 ton. Na tomto množstve sa obyvatelia podieľali 73 %,
právnické osoby pôsobiace v areáli Chemko 13 %, spoločnosť LLEMI Slovakia
vyše 2 % a ostatní podnikatelia pôsobiaci v meste vyše 11 %. 

Okrem zmesového komunálneho odpadu bolo na skládke Pláne zneškodne-
ných 196 ton stavebného odpadu, 2,5 tony šatstva, 2 tony biologicky rozložiteľ-
ného odpadu a 55 ton objemného odpadu. Celkovo bolo zneškodnených 1 659
ton odpadu (o 15 % viac ako v roku 2004). Z tohto množstva na rekonštrukciu
chodníkov v meste pripadá 166 ton odpadu. Celkové zvýšenie množstva odpadu
vyprodukovaného obyvateľmi predstavuje 46 ton a to aj napriek  úspešnejšiemu
separovanému zberu v meste. 

V rámci separovaného zberu oddelených zložiek komunálnych odpadov bolo
v minulom roku v meste Strážske a okolitých obciach vyzbierané a odovzdané
na zhodnotenie 38,5 tony papiera, 56 ton skla, 15 ton plastov, ďalšie boli obaly z
kovu, kompozitné obaly - tetrapaky a vyše tony opotrebovaných pneumatík. V
areáli technických služieb boli zhromažďované aj odpady z domácností s obsa-
hom škodlivín a na zhodnotenie bolo odovzdaných 145 kg žiariviek, dve tony ba-
térií a akumulátorov. Spoločnosť TAVAL, s.r.o. Ľubotice zabezpečila v meste zber
vyradených elektrických a elektronických zariadení, pri ktorom bolo vyzbierané
2,5 tony tohto odpadu. Celkom bolo MsPS v rámci separovaného zberu vyzbiera-
ných a zhodnotených o  47 ton odpadu viac ako v minulom roku. 

Za uloženie odpadu na skládku odpadov Pláne v minulom roku MsPS uhradil
sumu 1 324 210 Sk. Z tejto sumy predstavuje celkový poplatok za uloženie odpa-
du vyprodukovaného občanmi sumu 831 488 korún, čo pri počte vydaných výme-
rov predstavuje sumu 195 Sk na jedného občana. Celkové náklady, vrátane
priamych a nepriamych nákladov MsPS súvisiacich s TKO a separovaným zbe-
rom, predstavujú na jedného občana sumu 414 Sk. To znamená, že mesto
Strážske prispieva z vlastného rozpočtu na nakladanie s komunálnymi odpadmi
sumou 214 Sk na každého občana. 

Napriek tomu miestny poplatok ostal aj pre rok 2006 nezmenený. Toto by ma-
la byť jedna z foriem motivácie pre občanov mesta k zefektívneniu separovaného
zberu. Ak sa nám to spoločnými silami podarí, je možné, že mesto nepristúpi k
zvyšovaniu poplatkov za nakladanie s odpadmi pre občanov aj v budúcom roku,
napriek tomu, že sa cena za uloženie odpadov na skládke zvyšuje.

Oddelenie výstavby a životného prostredia 

Jubileum v ZPOZJubileum v ZPOZ
"Šesťdesiatka je vek, v ktorom človek dosahuje vrchol svojho životného

úsilia, medzník, pri ktorom sa pozastaví...". To sú slová z úvodu príhovoru pri-
mátora mesta J. Tejgiho.

Prihováral sa k Jurajovi Andrejkovi, ktorý oslávil svoje 60-te narodeniny a
Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ v Strážskom mu pripravil oslavu v
obradnej miestnosti. A bolo na čo spomínať. J. Andrejko 34 rokov ako recitátor

účinkuje v ZPOZ. Bol spoluzakladateľom a prvým víťazom Horovovho Zem-
plína - známej regionálnej súťaže v umeleckom prednese a úspešne reprezen-
toval okres Michalovce na krajských a celoslovenských súťažiach.

Jeho život je spätý s mestom Strážske nielen ako pracovníkom referátu
kultúry, športu a školstva MsÚ, ale v minulosti aj ako miestnym poslancom, ve-
dúcim šachového krúžku a krúžku poézie v bývalom Dome detí a mládeže. Od
vzniku novín Naše mesto je členom redakčnej rady a prispievateľom do novín.

Primátor mesta mu za jeho dlhoročnú činnosť udelil Cenu primátora mesta
Strážske, ktorú mu odovzdal spolu s darčekom a kyticou kvetov. 

Kolektív ZPOZ, ktorého je členom, mu podľa jeho slov - pripravil veľmi pek-
né oslavy. Nechýbala aktuálna častuška na túto príležitosť. Svojho dedka vrúc-
nymi veršíkmi pozdravili vnúčatá. G. Grmolcová

Naše mesto prijalo v Brne - tak ako
minulý rok - ponuku vystavovať v rám-
ci spolupráce s mikroregiónom Dra-
hanská vrchovina v stánku tohto svoj-
ho suseda. Na veľtrh bol pozvaný aj
náš partner z Poľska - mesto Nieporet.
Mesto Strážske reprezentoval predno-
sta mesta Strážske Ing. Vladimír Du-
najčák, projektový referent Ing. Ján
Harman a sociálny pracovník Mgr. Ján
Kolpák. Prezentácia prebehla v podo-

be voľnej ponuky materiálov, pohľad-
níc, propagačných materiálov mesta a
taktiež zaujímavých miest z blízkeho
okolia. Spoločný stánok navštívili vý-
znamní hostia ako napr. predseda vlá-
dy ČR Jiří Paroubek, minister ČR pre
regionálny rozvoj Radko Martínek,  mi-
nister životného prostredia Libor Am-
brozek a mnoho ďalších. 

Mesto počas konania veľtrhu sláv-

nostne podpísalo dohodu o partner-
skej spolupráci s mikroregiónom Dra-
hanská vrchovina z Českej republiky
(na snímke autora), s ktorým má mes-
to výbornú spoluprácu. Túto spoluprá-
cu sme týmto spôsobom spečatili.
Máme mnoho naplánovaných spoloč-
ných projektov a dúfame, že sa nám
ich podarí v blízkej budúcnosti  zreali-
zovať. Mali by to byť napríklad detské
výmenné tábory v rámci cezhraničnej

spolupráce, spoločné stretnutie našich
partnerov z Poľska a Čiech v čase ko-
nania Strážskeho jarmoku a mnohé
iné. Veľtrh je najzákladnejšou formou
propagácie cestovného ruchu, pretože
je tu priamy kontakt s klientom. Získali
sme opäť cenné skúsenosti a nadvia-
zali sme množstvo kontaktov, ktoré vy-
užijeme v práci pre naše mesto.

Ing. Ján Harman, projektový referent

MEDZINÁRODNE O MOŽNOSTIACH V REGIÓNOCH
Cestovanie a turistika

Mesto Strážske sa po druhýkrát zúčastnilo prvého veľtrhu cestovného
ruchu na území Čiech a Slovenska, ktorý sa každoročne koná v Brne. Od
12. do 15. januára hostilo brnianske výstavisko už 16. ročník medzinárod-
ného veľtrhu priemyslu cestovného ruchu GO, 15. medzinárodný veľtrh tu-
ristických možností v regiónoch Region Tour a 4. medzinárodný workshop
so zahraničnými tour operátormi Meeting Point. Celkovo sa prihlásilo 1205
firiem z 28 krajín sveta na výstavnej ploche 25 000 metrov štvorcových.
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Oblasť verejnej služby
Opodstatnenosť organizačnej štru-

ktúry MsÚ je na mieste. Len nekompe-
tentný občan, resp. ten, kto nepozná
prácu v úrade, lebo nechce, bude úče-
lovo rozprávať o tom, či tam pracuje
veľa zamestnancov. Zodpovedne tvr-
dím, že každý zamestnanec si zastáva
svoje miesto. Ako kvalitne plní svoje
úlohy, toto hodnotenie je v kompetencii
príslušných vedúcich. V priebehu do
dvoch rokov hlavne v sociálnej oblasti
- služby občanom - bude nutné v rámci
prechodu kompetencií oblasť posilniť.
V daňovej oblasti je práce nad sily jed-
nej osoby. Tú je nevyhnutné posilniť
hlavne pri využívaní daňových kontrol.

Dobrou investíciou bolo aj zriade-
nie funkcie projektového referenta. Je-
ho zodpovedná práca a odbornosť po
získaní certifikátu na spracovanie
európskych projektov priniesla výsled-
ky, ktoré sú uvedené v samostatnom
článku. V úseku výstavby sa plnia úlo-
hy v zmysle stavebného zákona aj pre
okolité obce, ktoré s mestom podpísali
dohodu. Tento úsek vykazuje najlepšie
pracovné výsledky. Podrobné hodno-
tenie činnosti a plnenia úloh jednotli-
vých oddelení MsÚ bude na programe
porady vedenia mesta. Informácie
budú poskytnuté občanom.

MsÚ príchodom prednostu Ing. V.
Dunajčáka skvalitnil prácu. Výsledkom
sú novelizované VZN, vnútorné pred-
pisy, organizácia práce MsÚ, skvalitni-
la sa odborná a poradenská činnosť.
Postupne uplatňujeme kompetencie,
ktoré prešli na mesto. Podrobne o no-
vých kompetenciách hlavne v sociál-
nych službách pre občanov budeme
informovať v jednotlivých číslach no-
vín. Prínosom je aj spoločný školský
úrad zriadený vo Vinnom. Škoda, že
nie je v Strážskom, tak ako to pôvodne
bolo odporučené.
Životné prostredie

Pri hodnotení roka 2004 som infor-
moval, že v roku 2005 bude VVS, a.s.,
Košice spracovaná projektová doku-
mentácia: projekt na realizáciu novej
ČOV, odkanalizovanie mesta a celého
mikroregiónu Strážske - Michalovce.
Prioritou zo strany VVS, a.s., Košice a
ministerstiev sú iné regióny východu.
Podľa informácií zástupcov VVS, a.s.,
Košice na projektoch sa má začať v
roku 2006. Životnému prostrediu bu-
deme venovať viac priestoru (separá-
cia odpadu, chov psov) aj v budúcich
číslach novín. Na okraj a pre infor-
movanosť občanov: v priestoroch TS
mesta sa budujú koterce pre túlavých
psov.

Získali sme finančné prostriedky z
Recyklačného fondu na separovaný

zber. Podrobnejšie informácie budú v
ďalšom čísle. Pripravuje sa priestor na
likvidáciu biologického odpadu v mes-
te. Kde a ako sa bude odpad spraco-
vávať - tiež vás budeme informovať.
Výstavba a investičný rozvoj

Informoval som o tom, koľko úsilia
sa vynaložilo na spracovanie projekto-
vej dokumentácie. Výsledkom sú zís-
kané finančné prostriedky a realizácia
projektov v meste. Podrobný prehľad o
projektoch pre nedostatok miesta
bude uverejnený v budúcich číslach.

Som spokojný s tým, že bol
schválený projekt na Dom kultúry v
meste. Je to prvý krok k tomu, aby kul-
túrny dom, ktorý roky slúžil občanom
nášho mesta a okoliu, postupne slúžil
svojmu poslaniu, samozrejme, v no-
vom šate. Som spokojný, že schvaľo-
vaním prešli aj ďalšie projekty.
Kultúra, vzdelanie, šport

Zatiaľ sa musíme uspokojiť s pod-
mienkami, ktoré na kultúrne vyžitie
mládeže a občanov máme. Už nie
sme v období neistoty, čo s kultúrnymi
zariadeniami v meste. Realizácia pre-
stavby začne v mesiacoch apríl - máj.
Bývalý Caracas so súhlasom MsZ
dostali na rekonštrukciu mládežníci v
Strážskom. Zamerať aktivitu je potreb-
né na presadenie projektu - rekon-
štrukcia bývalého kina.

Športová činnosť v meste je propa-
govaná prostredníctvom výsledkov
jednotlivých oddielov. Otázkou je, či
má mesto dotovať všetky oddiely, na-
príklad aj také, ktoré svoje výkony pre-
zentujú mimo mesta a občania ich ne-
sledujú.

V oblasti vzdelávania nedošlo k
zásadným zmenám. Pokračuje čin-
nosť v ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ. Jednotlivé
zariadenia poskytujú pre deti, mládež
a dospelých svoje  vzdelávacie služby.
V ZŠ bola po získaní grantu zriadená
internetová trieda, kde si svoje vedo-
mosti môžu skvalitniť aj občania mes-
ta. Jednotliví riaditelia, učitelia a pra-
covníci informovali o svojich aktivitách
v mestských novinách počas roka.
Starostlivosť o občanov - so-
ciálne služby

Niekoľkokrát som pri hodnotení v
minulých rokoch konštatoval, že je to
veľmi citlivá oblasť. Už to nie je len
opatrovateľská služba v meste, je to aj
záškoláctvo a nezodpovednosť rodi-
čov za svoje školopovinné deti, sta-
rostlivosť o deti zo sociálne slabších
rodín. Spomínal som, že postupne bu-
deme informovať občanov tak, ako bu-
deme preberať kompetencie, a záro-
veň ako bude mesto zabezpečovať
služby. Aj z toho dôvodu agentúra So-
cia, s.r.o., Bratislava, cez projekt výbe-
rovým konaním prijala 18 zamestnan-
cov miest a obcí Košického a Prešov-
ského kraja. Títo 9-mesačným kurzom
získajú odbornú spôsobilosť ako so-
ciálni pracovníci a budú zabezpečovať
aj terénnu sociálnu prácu. Za naše
mesto bol odporučený Mgr. Ján Kol-
pák, ktorý mal na túto činnosť vzde-
lanie a výberovým konaním prešiel
bez problémov. Všetky náklady hradí
agentúra. Po skončení kurzu v júni
2006 by sa mal stať zamestnancom
mesta.

Problém LDCH (GC), ktorá v roku
2004 prešla rozhodnutím VÚC Košice
pod NsP Michalovce, sa neriešil. Ko-

niec roka 2005 priniesol zmenu. VÚC
ponúkol mestu toto zariadenie ako
prebytočný majetok. Navrhol, aby
mesto objekt zmluvne prebralo, ponú-
kol záujemcom na sprevádzkovanie s
dôrazom na zdravotnícke služby, ktoré
v meste chýbajú - pohotovosť, sta-
rostlivosť o starších občanov a iné
zdravotnícke služby. Nie je vylúčené,
že objekt môže byť využitý aj na
podobné účely. Prebieha rokovanie s
VÚC Košice o podmienkach vrátenia a
prevádzky LDCH v Strážskom. Dúfam,
že s novým vedením VÚC Košice náj-
deme riešenie prevádzky LDCH v
Strážskom.
Ďalšie oblasti práce

Do praxe stále prichádzajú nové
zákony, usmernenia, nasledujú zmeny
a prepracovania VZN. Neustále pokra-
čuje vysporiadanie majetku v meste. K
dohode došlo medzi mestom a pravo-
slávnou cirkvou, keď časť ihriska a
záhradkárskej osady Sihoť sa stala
vlastníctvom mesta bez nároku na fi-
nančné prostriedky zo strany pravo-
slávnej cirkvi. K zámenám majetku
došlo medzi mestom a rímskokatolíc-
kou cirkvou. Ostáva ešte doriešiť ma-
jetok medzi mestom a gréckokatolíc-
kou cirkvou. Verím, že riešenie nájde-
me. Všetkým týmto cirkevným ustano-
vizniam ďakujem za ústretovosť a po-
chopenie. Rozpracovaná je kúpa po-
zemku pod OD Laborec cez KÚ Koši-
ce. Bola podpísaná zmluva o odkúpení
pozemku - námestie pre MsÚ - s pri-
mátorom mesta Michalovce. V meste
je ešte stále dosť nevysporiadaných
pozemkov. Bude to náročná práca nie-
len na tento rok, ale ešte aj v ďalších
2-3 rokoch. Stojí to nemalé finančné
prostriedky. Nevysporiadané pozemky
cez Pozemkový fond, Ministerstvo poľ-
nohospodárstva SR, Chemko, a.s., -
bude to náročné. Problémy pri vyspo-
riadaní spočívajú v tom, že chýbajú
listy vlastníctva, projektová dokumen-
tácia. Došlo aj k predaju majetku mes-
ta (autoservis) firme Plynmont. Roz-
hodnúť je potrebné, čo ďalej so zaria-
deniami MŠ II na Okružnej, objektom
CO (kryt).
Kaštieľ a jeho budúcnosť

Zámer VÚC - získať financie na re-
konštrukciu cez Európsku banku pre

sociálnu oblasť - nevyšiel. Stáva sa
prebytočným majetkom tak ako priľah-
lé hospodárske budovy. Prebieha ro-
kovanie medzi mestom a VÚC Košice,
ako s uvedeným majetkom naložiť.
Dané objekty chátrajú, keď nedôjde k
dohode a nenájde sa riešenie, bude
otázkou času, kedy už nebude možné
ich zachrániť.
Čo nové v investíciách

Stručne a výstižne: l v roku 2005
sa realizovalo zateplenie MŠ (severnej
časti). V roku 2006 je žiadúce ukončiť
južnú časť l zrealizovala sa jedna
strana chodníka na Mierovej ulici, toh-
to roku sa ukončí úsek Jednota - MsÚ
l Ulica Pri parku - prekládka elektric-
kej siete a uloženie kábla na verejné
osvetlenie, pripravujeme realizáciu
chodníka a cesty l v spolupráci v VSE,
a.s., Michalovce bola zrealizovaná
elektrická sieť na Ulici S. Chalúpku, je
potrebné pripraviť realizáciu kanalizá-
cie, plynového vedenia l rekonštruk-
ciu si žiada aj časť priestorov MsÚ a
vonkajšia fasáda l v spolupráci s VSE,
a.s., Košice je nutné doriešiť prevod
majetku elektrorozvodných zariadení v
meste (podzemné a nadzemné rozvo-
dy, trafostanice...). Mesto svoj návrh
spoločnosti predložilo, vyjadrenie sme
zatiaľ neobdržali.
Podnikateľské aktivity

Pred rokom som spomínal, že sna-
hou vedenia mesta je pokračovať v
spolupráci s Chemkom, a.s., ostatnými
podnikateľskými subjektami (Plyn-
mont, Llemi...) a poskytnúť podmienky
pre vstup investorov do mesta. Situá-
cia sa zmenou vo vedení Chemka me-
ní. Vedenie Chemka ponúka pozemky
a objekty investorom so zámerom ďal-
šieho rozvoja a možnosti pracovných
síl občanom mesta a regiónu.

V jarných mesiacoch by sa mala
začať výstavba benzínovej stanice v
meste. Našli sme investora a spoloč-
nosť, ktorá je ochotná čerpaciu stanicu
postaviť.

Záverom ďakujem všetkým obča-
nom za podporu, podnikateľským sub-
jektom - Plynmont, Llemi, Mix - za spo-
luprácu v roku 2005. Ďakujem všetkým
spoločenským organizáciám v meste
za ich aktivitu - Rozkvet, Klub dôchod-
cov, Zrkadlenie, športovým oddielom
za reprezentáciu mesta. Želám Vám
všetkým veľa zdravia, želám si pomoc
a aktivitu pri práci a riešení problémov
v meste. Ján Tejgi, primátor mesta

Čas neúprosne beží, za nami je tretí rok volebného obdobia. Čím viac
práce pribúda, tým rýchlejšie plynú dni, týždne a mesiace. Tak ako v
predošlých rokoch stručne a vecne hodnotím uplynulý rok. Už v úvode
konštatujem, že bol pre mňa, ale hlavne pre mesto, úspešný.

AKÝ BOL TRETÍ ROK VOLEBNÉHO OBDOBIA

Mestu pribúda viac práce

Aktívnu činnosť v meste vyvíjajú členovia klubu dôchodcov. Svoju prácu
hodnotili na nedávnej schôdzi.                                Snímka a text: G. Grmolcová



Projekty mesta Strážske za rok 2005
Mesto Strážske sa aj v roku 2005 zapojilo do snáh o získanie finančných

prostriedkov zo štrukturálnych fondov  Európskej únie a množstva iných
zdrojov o získanie ktorých sa môže mesto v súčasnosti uchádzať. 

V priebehu roka 2005 sme podali viacero projektov, z ktorých bolo niekoľko
úspešných.  

Od začiatku októbra 2005 do konca roka prebiehala realizácia projektu  ,,Po-
môž mestu - pomôž sebe“, prostredníctvom ktorého sme sa snažili  integrovať
sociálne vylúčené komunity a dlhodobo nezamestnaných občanov mesta ich za-
pojením do prác na budovaní mesta, t.j. rozvojom lokálnej infraštruktúry v meste.
Tento projekt prebiehal vďaka finančnej podpore Fondu sociálneho rozvoja, ktorý
v rámci grantovej výzvy č.2 - Rozvoj lokálnej infraštruktúry schválil mestu finan-
čnú podporu vo výške 837 270,- Sk.  Projektom sme poskytli pracovnú príležitosť
10 - tim príslušníkom cieľovej skupiny formou zamestnania na pracovný pomer
na dobu  3 - och mesiacov. Do prác boli zapojení  šiesti Rómovia z rómskej osady
a štyria dlhodobo nezamestnaní obyvatelia mesta. Riadne si plnili povinnosti a
spolupráca s nimi bola veľmi dobrá. Prostredníctvom prác na ,,svojom meste“ sa

nám podarilo zrekonštruovať chodník v celkovej dĺžke 250 m v úseku so začiat-
kom úseku realizovanej rekonštrukcie za spevnenou plochou pred reštauráciou
,,Sklenník“, za jestvujúcim priechodom pre chodcov pri križovatke ciest, pozdĺž
ulice Vihorlatská, po križovatku s ulicou Družstevnou. Zámerom mesta je pokra-
čovať v realizovaní projektov obdobného charakteru aj v tomto roku.

Mesto Strážske sa v júli minulého roka zapojilo do Národného projektu Mini-
sterstva kultúry SR - Verejný internet v knižniciach SR. Na základe podanej
prihlášky bola naša mestská knižnica vybratá, aby sa zapojila do daného pro-
jektu. Prostredníctvom projektu knižnica získa server osadený dvoma proce-
sormi, 8 terminálov a 8 monitorov, zdroj nepretržitého napájania, vysokorýchlost-
nú sieťovú tlačiareň a iné vybavenie umožňujúce návštevníkom knižnice  prístup
na internet a skvalitnenie služieb. Celková hodnota vybavenia bude asi 13 000
eur (asi 500 000 Sk).  V súčasnosti čakáme na podpis zmluvy s Ministerstvom
kultúry  a samotná montáž získaného vybavenia by mala prebehnúť v letných
mesiacoch.

Koncom októbra 2005 sa Základná škola v Strážskom v spolupráci s  mestom
Strážske (partner projektu) uchádzala o finančné prostriedky na MDPaT SR pro-
stredníctvom projektu „Škola - miesto pre všetkých“ a bola úspešná.  Získala
dotáciu vo výške 100 000 Sk, ktorá bola použitá na nákup časti informačnej tech-
niky a zabezpečenie školiteľov pre realizáciu kurzov Základy digitálnej gramot-
nosti. Mesto Strážske prispelo na realizáciu projektu čiastkou 50 000 Sk. Kurzy
sa realizujú každý mesiac od januára do júna v skupinách po 13 ľudí.  Prostred-
níctvom školení by sme chceli naučiť záujemcov základné operácie s počítačom,
ako si napísať rôzne tlačivá (životopis, žiadosť), hľadanie informácií na internete,
písanie elektronickej pošty a mnoho iného. Ak máte záujem, stále je možné pri-
hlásiť a zúčastniť sa niektorého z kurzov. Projekt je pilotným v tejto oblasti pre
školu aj mesto. Po jeho úspešnej realizácii má škola spolu s mestom záujem na
jeho pokračovaní, organizovaní ďalších stretnutí, školení a kurzov napomáhajú-
cim nezamestnaným v integrácii a reintegrácii do pracovného života posilňova-
ním ich zamestnateľnosti. Projektom sa dopomohlo k vytvoreniu centra s prístu-
pom na internet v ZŠ v Strážskom. Toto centrum je možné navštíviť v pondelok
až piatok v čase od 14:00 do 18:00. hod.

Územie mesta Strážske v oblasti životného prostredia bolo zaradené do
Stredno-zemplínskej  ohrozenej oblasti s narušeným a silne narušeným stavom
životného prostredia. To je taktiež jeden z hlavných dôvodov, prečo obyvatelia
mesta Strážske potrebujú miesto kde by mohli tráviť svoje voľné chvíle, oddy-
chovať - ako náhrada za znečistené prostredie, ktorému sú dlhodobo vystavo-
vaní. To im má poskytnúť jestvujúci historický park, ktorého kultúrna, historická a
biologická hodnota presahuje význam mesta a okresu. S týmto zámerom sme
minulého roku podali projekt na získanie finančných prostriedkov na Urbanistic-
kú štúdiu historického parku v Strážskom. Tento projekt nám bol schválený a
získali sme 245 000 Sk na vypracovanie dokumentu, na základe ktorého bude
možné následne realizovať revitalizáciu mestského parku, ktorá je  veľmi potreb-
ná. Mestský park v Strážskom je svojou rozlohou 14,8 ha najväčším parkom v
okrese Michalovce, do roku 1994 štátom chráneným parkom. Jeho založenie sia-
ha do 19. storočia. Je to typický feudálny park s výrazným vplyvom sentimentál-
neho romantizmu a buržoázneho obdobia na sklonku 19. storočia. 

Najväčším úspechom minulého roka bolo schválenie projektu, na ktorého vy-
hodnotenie sme čakali  jeden a pol roka - rekonštrukcia Kultúrneho domu v
Strážskom. Začiatkom decembra nám bolo oficiálne listom z Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR potvrdené, že mesto získalo finančné
prostriedky na realizáciu rekonštrukcie kultúrneho domu v celkovej výške
24 900 000 Sk. Mesto sa bude na danej akcii spolupodieľať finančnou čiastkou
vo výške 5 %, t.j. 1 250 000 Sk. V súčasnosti pripravujeme podklady na podpis
zmluvy s ministerstvom a samotná realizácia projektu by mohla začať v letných
mesiacoch. Ing. J. Harman, projektový referent

Veršami, ktoré predniesla M. Gej-
došová, sa začala výročná členská
schôdza Klubu dôchodcov mesta 21.
januára 2006. Predseda L. Hordoš pri-
vítal hostí - J. Tejgiho, primátora mesta
a Mgr. J. Kolpáka, referenta za sociál-
nu oblasť.

V správe o činnosti za rok 2005
(prečítala M. Smoligová) bolo zhodno-
tené plnenie plánu práce za uplynulý
rok najmä v oblasti kultúrnych po-
dujatí, športovej činnosti, účasti na
významných udalostiach, vystúpení
krúžku Rozmarín pod vedením M.
Smoligovej. Celá činnosť KD bola hod-
notená vysoko pozitívne, pretože plá-
nované zámery a ciele boli splnené. V
závere správy zazneli aj kritické slová
najmä k nevyhovujúcim priestorom
KD.

Revíznu správu o hospodárení KD
predniesol V. Duraník, plán práce
spolu s finančným zabezpečením
predložila M. Peťková. Po schválení

správ, plánu práce a voľbe E. Vaľovej
za členku revíznej komisie sa začala
diskusia. V nej J. Tejgi informoval o
plnení úloh mesta, problematike s bu-
dovou GC - LDCH, o pripravovanom
zvýšení poplatku za stravu dôchodcov.
Jeho argumentácii o stravnom odporo-
vali slová v diskusii predsedu KD, že
sa siaha na tých, ktorí žijú z dôchodku
a na obedy sú odkázaní aj zo zdravot-
ných dôvodov, či z dôvodu staroby.
Pritom počet dôchodcov - stravníkov
nie je až taký vysoký. Odznela otázka
- je to spravodlivé pri takom rozpočte
mesta? S kritickým príspevkom vystú-
pila A. Válová, námety a pripomienky
predniesli ďalej M. Peťková, L. Hor-
doš, E. Lipovská, T. Ihnátová a ďalší.

Výbor bude pracovať v tomto zlo-
žení: L. Hordoš, predseda KD, M. Peť-
ková, vedúca KD, J. Meňovčík, pod-
predseda, M. Smoligová, kultúrna re-
ferentka, A. Sklárová, O. Dankaninová
a I. Meňovčík - členovia. L. Hordoš

Dôchodcovia pochvalne i kriticky

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
Predmetom kúpnej zmluvy bude predaj komplexu Materskej školy (Detské

jasle) pozostávajúci z nehnuteľností zapísaných v evidencií katastra nehnuteľ-
ností ako:

- pozemok parcela číslo 290 zastavaná plocha vo výmere 1345 m2  
- pozemok parcela číslo 291/1 ostatné plochy vo výmere 3401 m2   
- budova „Detské jasle“ čís. súp. 442 na pozemku parc.čís. 290 nachádzajú-

ce sa na. Okružnej ul. k.ú. Strážske zapísané na LV 1236, vlastník Mesto
Strážske.

Pozemok je možné odpredať žiadateľovi len na základe písomnej žiadosti.
Termín podania žiadosti nemá vplyv na rozhodnutie o budúcom vlastníkovi

pozemku.
Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží primátorovi

mesta návrh rozhodnutia. 
Žiadatelia  predložia v návrhoch podnikateľský zámer, cenu za 1 m2. 
Minimálna cena pozemku 595 000 Sk, minimálna cena budovy s príslušen-

stvom 2 365 000 Sk, spolu pozemky + budova 2 960 000 Sk.   
Žiadatelia predložia svoje návrhy v zapečatených obálkach v termíne do

7.4.2006 na Mestský úrad Strážske Na obálku uvedú svoje meno a adresu a oz-
nam: “Kúpa nehnuteľností - neotvárať”. Došlé ponuky budú označené dátumom
podania a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania.

Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia za účasti žiadateľov,
ktorí prejavia záujem. Po otvorení ponúk doručených v stanovenom termíne bu-
dú prečítané mená žiadateľov s oznámením výšky ponúkanej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené schválením predaja nehnuteľností v
mestskom zastupiteľstve. Mestský úrad oznámi žiadateľom rozhodnutie mest-
ského zastupiteľstva a vyzve žiadateľa, ktorému boli predané nehnuteľnosti, k
podpísaniu kúpnej zmluvy a k zaplateniu kúpnej ceny.

Ak žiadateľ odstúpi od kúpy nehnuteľností, tieto sa odpredajú ďalšiemu žia-
dateľovi v  poradí určenom výberovou komisiou.

Vysvetľovanie podmienok - kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Kačur, č. tel. 056/64 91 431, 688 69 54 

Ján Tejgi, primátor mesta  
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Zdravá rodina - záruka zdravých detí
"Chcem, aby sa mi podobalo..." Také je prianie väčšiny rodičov. Máme teda

predstavu k čomu chceme dieťa vychovať, a vieme aj, ako to môžeme dosiahnuť.
Organizujeme čas dieťaťa, napĺňame ho záujmami (niekedy takými, ktoré dieťaťu
vôbec nevyhovujú, alebo o ne nemá vôbec záujem). Mnohé deti si najlepšie
vedia vybrať samy a dokážu si aj určiť množstvo povinností, ktoré okrem školy
dokážu zvládnuť. Pre dieťa je najväčším šťastím, ak má dobrých to znamená
starostlivých, citlivých a schopných rodičov.

Zárukou zdravých detí je plánované rodičovstvo, čo znamená, že každá
tehotnosť - aj prvá - má byť plánovaná, a nie náhodná. Každé dieťa má byť v ro-
dine očakávané a vítané. Treba ho počať a porodiť v čase, keď sú manželia na
rodičovstvo pripravení, keď sú dané psychické aj sociálne podmienky na to, aby
zniesli zodpovednosť za výchovu dieťaťa a jeho neskorší vývoj.

Tehotenstvo je fyziologický proces, ktorý je niekedy sprevádzaný kompliká-
ciami (asi 60%). Najčastejšie komplikácie sú vracanie, nutkanie na vracanie, pre-
citlivenosť na rôzne pachy, chute, úzkosť, obavy. Na tieto ťažkosti majú vplyv aj
také momenty, ako sú konflikty v manželstve, rôzne postoje k tehotenstvu, neuro-
tické sklony. Ak chceme, aby sa naše dieťatko narodilo a bolo zdravé, je potreb-
né: l aby sa žena - budúca matka tešila na dieťatko, aby bola šťastná a spokojná
l manžel - budúci otecko, aby vedel manželku podporiť, chápať a cítiť s ňou l

dodržiavať správnu životosprávu l dostatok pohybu, nefajčiť, nepiť alkohol, ne-
používať drogy l neužívať lieky l vyhnúť sa RTG, ktoré poškodzuje vývoj die-
ťaťa.

Aké sú zásady správnej výživy budúcej mamičky? Racionálna - správna výži-
va, je výživa, ktorá prináša do organizmu správne množstvo bielkovín, cukrov,
tukov, solí, minerálov, vody a vitamínov, na čo by budúca mamička nemala
zabúdať. Preto má konzumovať pestrú stravu, stravovať sa 4 - 5 krát denne (jed-
lo by malo byť pestré a ľahko stráviteľné). Obmedziť spotrebu kuchynskej soli,
obmedziť príjem tukov a dodržiavať pitný režim. M. Baánová - RPZO
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Kultúrne podujatia mesta - január
Vystúpenie KP žien Zrkadlenie s hudobným pásmom Podoby lásky pri príležitosti
MDŽ: 8. marec 2006 - streda o 13. hod. v penzióne v Strážskom

o 16. hod. v zasadačke MsÚ pre členky KŽ Lúčina a iné záujemkyne
12. marec 2006 - nedeľa o 15. hod. v spoločenskej miestnosti CVČ Dúha 

pre členky Klubu Smer - Sociálna demokracia
15. a 22. marec 2006 - streda o 17. hod. stretnutie žien - členiek krúžku 

šikovných rúk a MO Únia žien Slovenska - príprava veľkonočných 
dekoratívnych predmetov

21. marec 2006 - utorok o 17. hod. vo VÚS - Malá rodinná škola pre rómske ženy
- začiatok cyklu stretnutí s gynekológom, pediatrom, psychológom, 
odborníkom na zdravú výživu v spolupráci ZOS Michalovce

23. marec 2006 - štvrtok o 10. hod. otvorenie výstavky ručných prác - výšiviek, 
paličkovanej čipky spojené s predajom kraslíc

24. marec 2006 - piatok o 14. hod. vo VÚS - Strážske hľadá Super Star 
- výberové kolo

26. marec 2006 - nedeľa - stretnutie KŽ Lúčina - prechádzka jarnou prírodou 
- zber cesnaku medvedieho, spojeného s rozprávaním o liečivých 
účinkoch tejto rastliny

29. marec 2006 - streda o 14. hod. v zasadačke MsÚ - Akadémia 3. veku 
- pokračovanie cyklu prednášok zo zdravovedy - Bolesti chrbtice, 
v spolupráci s RÚVZ v Michalovciach - v zastúpení MUDr. P. Herman

Občianske združenie Nová cesta
zastúpené Mgr. Dagmar Horvátho-
vou, Vzdelávacie a kultúrne centrum
Rómov v Michalovciach podporené
OSF, Ministerstvom kultúry SR,
Úradom splnomocnenkyne vlády SR
pre rómske komunity a partner Zem-
plínske osvetové stredisko v Micha-
lovciach, usporiadali v decembri
2005 v Michalovciach súťaž umelec-
kej tvorivosti rómskych detí a mlá-
deže s názvom Malé čierne perličky.
Posilou pre Strážťanský úsmev boli
žiaci ZŠ v Strážskom. Čierna perlička
Patrik Karchňak  v súťaži - hra na hu-

dobný nástroj - získal 3. miesto a bie-
la perlička Matúš Mazár aj napriek
chorobe, v sólo speve 4. miesto. M.
Goroľová, vedúca RFS Strážťanský
úsmev prevzala ďakovný list za pre-
zentáciu súboru v projekte Malé čier-
ne perličky, za vystúpenie na Regio-
nálnom festivale Rómov južného
Zemplína a za dobrú spoluprácu v
oblasti kultúry. Strážťanský úsmev
(Asaben) s radosťou v kolektíve pri-
víta ďalších chlapcov a dievčatá vo
veku 10-18 rokov. Prihláste sa v re-
feráte kultúry, športu a školstva pri
MsÚ.

Ïakovný list Úsmevu

Začiatok roka tradične charakte-
rizuje čas rôznych zábav a plesov.
Milým prekvapením pre mažoretky
Flash Dance (Tanečné blesky) bolo
pozvanie starostky obce Malčice M.
Tothovej, vystúpiť v kultúrnom pro-
grame na plese, ktorý sa v ich obci
konal 14. januára 2006. Vystúpenie
bolo úspešné. Obdivovali sme nielen
oblečenie, ale aj spontánnu zábavu a
dobrú náladu účastníkov plesu už od
prvej chvíle. Prispela k tomu nielen

hudobná skupina Pyramída, ale aj
naše Tanečné blesky a ľudový roz-
právač Jozef Varga z Hanušoviec,
známy pod umeleckým menom
Jožko - Jožka. Na vzornej reprezen-
tácii mesta mažoretkami má zásluhu
aj dobrá spolupráca s DSS v Stráž-
skom. Riaditeľka Mgr. L. Bušaničová
sa postarala o pohodlnú a bezpečnú
dopravu dievčat. Začiatok roka prinie-
sol mažoretkám úspech. Želáme im,
aby ich sprevádzal po celý rok.

"Ej, fašengi, fašengi...""Ej, fašengi, fašengi..."
Tohtoročná, v poradí piata, čiže už aj tradičná rozlúčka s fašiangami na Ná-

mestí A. Dubčeka začala spevom Ľ. Frenovej, novej členky SZ Rozkvet, "Ej,
fašengi, fašengi, fašengovo časi". K spevu pridala aj ľudové rozprávanie Jak
še žeňil cigan Ignac. Zahanbiť sa nedali ani dievčatá z DFS Stražčanik z CVČ
Dúha, ktoré pokračovali v speve ľudových piesní. V kultúrnom programe ne-
chýbali deti z DSS (na snímke G. Grmolcovej) a MŠ v rozmanitých maskách,
ktoré boli v minulosti aj teraz znakom veselosti, nuž a deťom sa naozaj poda-
rilo prítomných rozveseliť. Fašiangy by neboli fašiangami bez "paľenočki", ale
predovšetkým bez obradového pokrmu, vyprážaných "kreplí" (šišiek), ktoré
nám aj tohto roku napiekli v pekárni Ilas. Verím, že chutili deťom aj obecen-
stvu. Fašiangová zábava pokračovala vo VÚS, kde sa stretli členky KŽ Lúčina,
krúžku šikovných rúk a KP žien Zrkadlenie. Pochutili sme si nielen na šiškách,
ale aj na moravských koláčoch a kapustnici. V kultúrnom programe vystúpila
opäť Ľ. Frenová, M. Mazárová a J. Dzubáková. Gitara M. Mazárovej naladená
na veselú nôtu prispela k príjemnej atmosfére a je dôkazom toho, že sa ľudové
zvyky oživujú v modernej podobe. Verím, že pretrvajú. M. Karkošiaková

TTanečné blesky a Jožkoanečné blesky a Jožko

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KROSE
Veľká športová udalosť v Strážskom

Ostatné veľké celoslovenské športovo-spoločenské podujatie bolo v Stráž-
skom v januári 1975, kedy tu bolo vyhlásenie desať najlepších športovcov Slo-
venska za rok 1974. V tomto roku bude v našom meste opäť celoslovenské
športové podujatie.

1. apríla 2006 sa v našom mestskom parku uskutočnia Majstrovstvá Sloven-
skej republiky v cezpoľnom behu (krose) vo všetkých vekových kategóriách (žia-
ci, žiačky, dorastenci, dorastenky, juniori, juniorky, ženy, muži míliari a muži vytr-
valci). Organizáciou celého podujatia poveril Slovenský atletický zväz náš Mest-
ský bežecký oddiel Strážske. Organizačný výbor na čele s Jozefom Lipovským,
predsedom klubu, už od decembra pracuje na príprave majstrovstiev, kedy sa
predstavia športovci z celého Slovenska. Na domácej pôde budú bojovať aj
členovia MBO Strážske, keď obsadíme kategórie žiakov, žiačok, dorastencov,
dorasteniek a mužov. Najväčšie nádeje vkladáme do Vladislava Lipovského, kto-
rý sa netají získať medailu v oboch kategóriách dospelých. No veríme, že zaboju-
jú aj vybraní žiaci ZŠ v Strážskom. V mestskom parku bude vyznačený 1500 m
okruh, ktorý budú všetky kategórie absolvovať v pridelených dĺžkach podľa časo-
vého rozpisu sledované aj kamerami STV a TV Markíza.

Majstrovstvá začínajú 1.4.2006 o 10:30 hod. slávnostným otvorením a od
11:00 hod vyštartujú prvé kategórie. Uskutočnia sa rôzne sprievodné akcie,
atrakcie, bohatá tombola, kde hlavnou cenou bude LCD televízor Samsung. Pod-
ľa slov Vladislava Lipovského, duše tohto podujatia, sa v Strážskom predstaví asi
150 športovcov z celého Slovenska. Preto sa oplatí prísť do mestského parku,
kde sa budú rozdávať tituly majstrov Slovenska, no na svoje si prídu aj deti, mlá-
dež, dospelí - obyvatelia nášho mesta Strážske. Akciu podporili generálni rek-
lamní partneri podujatia - Chemko, a.s. Strážske a OP.ARM Michalovce, reklam-
ní partneri Samsung, Plynmont-Komp s.r.o., Breza Stavotrans s.r.o., ATV Stráž-
ske, Llemi Slovakia, M-S-K Stropkov, VimarTrade s.r.o., Prvá stavebná spori-
teľňa, Autoškola Perfekt, Lambris, Kim-Tour, Coca-cola, Regena, Proiker, Auto-
doprava Michal Knap, partneri podujatia mesto Strážske, ZŠ Strážske, MsPS
Strážske, MBO Strážske, Park Pub Strážske, LiRea, B.U.M. študio Michalovce a
mediálni partneri TV Markíza, STV, Rádio východ a Denník Korzár. Organizátori
majstrovstiev Slovenska v krose vás pozývajú do parku prežiť pekný deň, po-
vzbudiť domácich pretekárov a vytvoriť príjemnú atmosféru.

Jozef Lipovský, predseda MBO Strážske

Ani mrazivé slnečné počasie ne-
odradilo účastníkov prísť na karneval
na ľade, ktorý pre deti v meste pripra-
vilo 5. februára 2006 CVČ Dúha. V ryt-
me rezkých tónov na ľadovej ploche
predvádzali svoje korčuliarske umenie
čerti, vodníci, Červená čiapočka, čaro-
dejnice i mnohé ďalšie rozprávkové
bytosti. Niektorým pomáhali kamaráti,
ale zahanbiť sa nedali ani rodičia. S
výrobou masiek to bolo podobne. Ako
mi prezradili deti, starší si ich zhotovili
sami, mladším s výrobou pomáhali ro-
dičia i starí rodičia. A porota - ako kaž-
dý rok - mala tú najťažšiu úlohu. Naj-
väčší úspech zožal Dvojitý drak - ses-

try S. a V. Jančárové, na 2. mieste pes
Daro - A. Lipovská, 3. miesto Pani noc
- K. Kusyová, 4.a 5. miesto čaro-
dejnice K. Lacová a T. Sidová. Porota
udelila i mimoriadnu cenu pre naj-
mladšiu ani nie dvojročnú účastníčku
Timeu Babjákovú - malého vodníčka.
Vecnými cenami boli odmenené naj-
krajšie masky a každý účastník si od-
niesol sladkú odmenu. Na ceny prispe-
li CVČ Dúha, Apollo, 1. stavebná spo-
riteľňa. MsÚ poskytol ozvučenie a
MsPS bezplatne ľadovú plochu a teplý
chutný čajík, ktorý zahrial mrazom vy-
štípané masky, ale aj ostatných prí-
tomných. Alica Fedáková

KKarneval na ¾adearneval na ¾ade

Plán podujatí CVÈ Dúha
6.3.2006 - pondelok o 14.30 hod. - Miss bábika - zábavná súťaž pre dievčatá MŠ
9.3.2006 - štvrtok o 9.20 hod. - Trestná činnosť detí a bezpečnosť pre dievčatá -

beseda s mjr. JUDr. Jarmilou Petrovou (Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru SR) pre žiakov 8. ročníkov

- štvrtok o 10.20 hod. - Viem svoje práva - beseda pre žiakov 9. roč. 
s mjr. JUDr. J. Petrovou

- štvrtok o 11.30 hod. - Obchodovanie so ženami - beseda pre dievčatá
4. roč. SŠ s mjr. JUDr. J. Petrovou

11.3.2006 - sobota o 9. hod. - Jarný lov jalca hlavatého pod mostom Krivošťany
13.3.2006 - pondelok o 16. hod. - Môj bicykel - záver súťaže
14.3.2006 - utorok o 8. hod. - Nástrahy práce v zahraničí - beseda 

s psychologičkou pre mládež SŠ
18.3.2006 - sobota o 8. hod. - Jarná časť krajskej ligy v hádzanej dievčat
20.3.2006 - účasť na okresnej súťaži v speve ľudových piesní
25.3.2006 - sobota o 8. hod. - Jarná časť krajskej ligy v hádzanej dievčat
31.3.2006 - piatok o 14. hod. - Najdlhšie vlasy - súťaž pre dievčatá MŠ a ZŠ

KONTO ORANGE OPÄŤ PODPORÍ REGIÓNY SLOVENSKA

Podajte projekt
Ciele programu: l podpora hodnotných, inovatívnych, zaujímavých, pre re-

gióny perspektívnych a prospešných aktivít l podpora aktívneho prístupu obyva-
teľov i organizácií a realizácia pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom žijú a ktoré
je im blízke l podpora pri mobilizácii finančných, materiálnych a ľudských zdro-
jov, ktoré v komunite zvyšujú efektivitu projektových zámerov l podpora dobro-
voľníctva a občianskeho aktivizmu.

Svoje nápady a projekty môžu záujemcovia konzultovať s pracovníkmi Cen-
tra pre filantropiu prostredníctvom telefónnych čísel 0905/313 313 a 02/5464
4682, písomne na e-mailovej adrese regiony@kontoorange.sk alebo osobne na
Medenej 5 v Bratislave.



FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL
Výsledky po IV. kole zimného turnaja vo futbale:

Sobrance - Topoľany 1:6, Lastomír - Strážske 2:2 G: Piskor, Mitro, V. Revištia -
Nacina Ves 2:3, Topoľany - Nacina Ves 5:0, Strážske - V. Revištia 2:1 G: Kutný,
Hajdučko M., Sobrance - Lastomír 1:3, Lastomír - Topoľany 2:4, V. Revištia - So-
brance 1:3, Nacina Ves -
Strážske 1:2, G: Rohaľ,
Gajdoš, Topoľany - Stráž-
ske 5:0, Sobrance - Naci-
na Ves 1:1, Lastomír - V.
Revištia - odložený.

- jr -
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Kolkári hádzali
Vedenie Športového kolkárskeho

klubu v Strážskom usporiadalo na
druhý vianočný sviatok 3. ročník Via-
nočného turnaja v kategórii ženy a mu-
ži na 60 hodov združených.

Zo žien sa najlepšie darilo Danke
Baánovej s výkonom 214 zvalených
kolkov, druhá bola Jarka Knapová
(211) a tretia skončila Danka Cimpri-
chová (208). U mužov si víťazstvo vy-
bojoval Miloš Kozár (261), druhý skon-
čil Jozef Kucan (254) a ako tretí Ľubo
Nazad (250).

Prví traja v každej kategórii boli od-
menení. Priaznivci kolkárskeho športu
si čaro Vianoc spríjemnili aj touto
športovou akciou, ktorej sa zúčastnilo
24 súťažiacich. Hodu zdar!

Organizátori turnaja

Stretnutie na ¾ade
Naša MŠ - v snahe užiť si peknú

zimu - pozvala deti spolu s rodičmi 20.
januára na klzisko. Aj keď bolo chlad-
né počasie, mnohých rodičov to ne-
odradilo. Deti sa predvádzali v tom, kto
a ako sa vie korčuľovať, aké pekné má
korčule... Ani dospelí sa nedali zahan-
biť. Ockovia a mamky sa korčuľovali
spolu so svojimi ratolesťami. Pravda-
že, išlo im to oveľa lepšie. Vítaní boli aj
rodičia s deťmi bez korčulí. Deti sa
mohli na ľade šmýkať, kĺzať a vyskú-
šať si, aký je ľad pri páde tvrdý. Aj keď
mali všetci červené nosy a líca od
zimy, radosť z pohybu bola naozaj
veľká. Uzimené deti zohrial teplý čaj,
nechýbalo zdravé ovocie a sladká od-
mena.

Priebeh dňa potvrdil, že akcia sa
vydarila, a preto sa tešíme na ďalšie
stretnutie. Svetlana Lazorová

INZERCIA
Predám 4-izbový generačný
byt na 5. poschodí, na Mie-
rovej ulici 630/9 v Strážskom.
Ak máte záujem volajte vo
večerných hodinách na číslo:
056 64 91240

Predám záhradku vo veľkosti
4 árov, v oblasti Sihoť, spolu
s tehlovou, podpivničenou 2-
poschodovou chatkou v hod-
note 150 000 Sk. Ak máte záu-
jem volajte vo večerných ho-
dinách na číslo: 056 64 91240

Predám rodinný dom č.s. 76
na Ul. 1. mája v Strážskom, s
vedľajšími stavbami, výmera
pozemku dvor 895 m2, záhra-
da 566 m2. Cena dohodou.
Informácie: 0905 528 854

Predám záhradku s chatkou,
2x pivnica, altánok, kozub, vl.
pumpa, cena 90 000 Sk. Kon-
takt: 64 914 59, 0904 563 928

Vďaka
Ďakujem pracovníčkam Domo-

va dôchodcov v Strážskom, ktoré
dňa 21. januára 2006 pohotovým
zásahom pomohli zachrániť život
môjmu otcovi. Toho pri návšteve
mesta postihol srdcový infarkt. Už je
z najhoršieho vonku a zotavuje sa.

Jana Bišťanová

Športový kolkársky klub v Stráž-
skom usporiadal dňa 21. januára 2006
už 12. ročník súťaže v kolkoch o Pu-
tovný pohár primátora mesta Strážske.
Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev a hra-
lo sa na štyri krát 60 hodov združe-
ných podľa pravidiel kolkárskeho špor-
tu. Hlavným rozhodcom turnaja bol li-
gový rozhodca Ľ. Hrehor.

V súťaži družstiev si prvenstvo vy-
bojovali kolkári ŠK Semša a získali na
prvý rok putovný pohár primátora
mesta Strážske. Kolkári zo Semše
hrali v zložení M. Novotný, P. Putoš-
čak, P. Sopko a T. Kožej a zvalili re-
kordných 1000 kolkov. Na druhom
mieste skončilo domáce A družstvo
ŠKK Strážske. V zostave Ján Cibulka,
Miroslav Štefan, Miloš Kozár a Jozef
Kucan zvalilo 957 kolkov. Ako tretí sa
umiestnili kolkári zo Sabinova výko-
nom 933 zvalených kolkov.

V súťaži jednotlivcov sa z prven-
stva tešil náš kolkár Miro Štefan (268).
Strieborná priečka sa ušla P. Sopkovi
zo Semše (262) a bronzovú priečku
obsadil jeho klubový spoluhráč T. Ko-
žej (253).

Počas turnaja bolo pre všetkých
účastníkov podané občerstvenie a vlá-

dla príjemná športová atmosféra.
Na záver sa účastníkom prihovoril

primátor mesta Ján Tejgi, odovzdal ce-
ny najlepším družstvám a jednotliv-
com, poďakoval všetkým za účasť a
poprial im veľa zdravia a mnoho ďal-
ších športových úspechov.

Organizátori turnaja

NA 12. ROČNÍKU O POHÁR PRIMÁTORA

Semša a M. Štefan

Presne pred rokom sa členovia OZ
KaRŠ rozhodli, že do svojho kalendára
akcií zahrnú lyžovačku. Prvá bola vo
Vechci, no tohto roku sme hľadali nie-
čo náročnejšie. Po porade s deťmi
padlo rozhodnutie a cieľom bolo Spiš-
ské Bystré. Zabezpečili sme ubytova-
nie, pripravili výstroj, dohodli dopravu
a spred MsÚ sme 15.2. ráno štartovali.
Krásna pani zima, nádherné prostre-

die, príjemní ľudia nám pripravili pekné
privítanie. Hneď poobede sme sa "tré-
ningovo" vyšantili na dobre uprave-
nom svahu. Veľkú radosť, aj keď nely-
žoval, mal aj náš malý Kristian. Po
dobrej večeri sme nezabudli fandiť na-
šim hokejistom na OH. Po druhom dni
sa nám už svah v Sp. Bystrom zdal
trochu malý a tak mládež navrhla nie-
čo nové, náročnejšie - Vernár. Vlekári
ešte spali, no my sme už netrpezlivo
čakali, kedy to spustia. Ani husté sne-
ženie nás neodradilo od lyžovania.
Najviac však vydržal náš Palko, ktoré-
mu patril celý svah. Mokrí a unavení

sme sa vrátili "domov".
V sobotu - slnkom zaliata zjazdov-

ka, dobre upravené svahy - to bola
fantázia. Zjazd, slalom, skoky, to bolo
niečo pre Jakuba, Lukáša, Jovana,
Paulu, Dadku a Feziho. Náročná zjaz-
dovka dala poriadne zabrať Monike,
Danke, Miťovi, Jarke. Aj Mišo mal
dosť. Všetci zdraví, až na malé modri-
ny, sme sa poobede s krásnymi pocit-

mi a veľmi unavení vrátili do penziónu.
Janko Kaňuch a personál sa o nás
perfektne postarali. Veľa nových pria-
teľov, zážitkov a krásnych spomienok
nám zostane po fantastickej lyžovač-
ke. M. Konečný

Fantázia na snehu

Keï športovci plesali
Fašiangy - čas veselosti, zábavy, hojnosti, čas plesov. Dámy v krásnych

róbach, elegantní partneri - to je jedinečná atmosféra, ktorú môžete prežiť len na
plese športovcov. Ten tradičný sa uskutočnil 3. februára v mestskej jedálni.

Večer plný prekvapení, dobrej nálady, jedla a hlavne bohatej tomboly si zo-
brali na starosť členovia OZ KaRŠ spolu s komisiou športu a telesnej výchovy pri
MsZ. Petra Lenártová privítala všetkých prítomných hostí, pán primátor ples
otvoril a úvodným valčíkom sa to začalo. Potom boli vyhlásení a odmenení
najlepší športovci za rok 2005 Fero Baláž - volejbal, Miloš Kozár - kolky, Elena
Šťastná - silový trojboj, Filip Pavúk - futbal, Václav Zabloudil - turistika a Vlado
Lipovský z MBO, ktorí prebrali z rúk primátora ocenenia. Prekvapením pána pri-
mátora bol pohár pre najlepšieho športovca mesta, ktorý získal Vlado Lipovský.
Pohár OZ KaRŠ za športové výsledky dostal Janko Cibulka. Zábava, dobrá nála-
da pokračovala. "Bomba" program v podaní skupiny Peťa Tomka z Red Dragon
a Kapoeiri z Vranova prispeli k výbornej nálade. Tombola pre všetkých bola ďal-
ším prekvapením. Pri tanci a speve čas rýchlo bežal, prišla polnoc, švédske stoly
a hlavne veľká tombola. Výhercovia boli šťastní a odniesli si krásne ceny. Dobrá
nálada a tanec pokračovala až do rána - vďaka ľuďom, ktorí to všetko pripravili,
vďaka tým, ktorí prispeli - mesto, Chemko, a.s., Diakol, s.r.o., hotel Eurobus a
mnohým dobrým ľuďom, bez ktorých by sa to pripraviť nedalo. Tešíme sa znovu
o rok! M. Konečný

1 Topoľany 4 4 0 0 20 : 03 12
2 Strážske 4 2 1 1 06 : 09 7
3 Lastomír 3 1 1 1 07 : 07 4
4 Sobrance 4 1 1 2 06 : 11 4
5 Veľké Revištia 3 1 0 2 05 : 07 3
6 Nacina Ves 4 0 1 3 04 : 11 3


